
348

FETAL BRAD‹KARD‹ ‹LE ORTAYA ÇIKAN NEONATAL LUPUS OLGUSU
B Demir, A Yal›nkaya, M Yayla 
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤umAnabilim Dal› 

Lupuslu gebelerde, fetal büyüme gerili¤i, perinatal mortalite ve morbiditede belirgin art›fl mevcuttur. Neonatal lupus.
Sistemik lupus eritamatosuz (SLE) ile iliflkili maternal (Anti Ro / SS-A, ve Anti Ro / SS-B) antikorlar›n plasentay›
gebeli¤in yaklafl›k 12-16. haftalar›nda geçip, fetusu etkilemesiyle ortaya ç›kan klinik tablodur. Fetusta kalp yetersizli¤i,
hidrops ve sonras›nda fetal kayba yol açmas› nedeniyle hastal›¤›n en önemli komplikasyonu, hemen hemen daima kal›c›
olan tam atrioventriküler (AV) bloktur. 

Olgumuz; 29 yafl›nda. G2, P1, A0, Y1. Prenatal takibinde 25. gebelik haftas›nda nefes darl›¤› ve gö¤üs a¤r›s› flikayeti ile
klini¤imize baflvurdu. Yap›lan Doppler USG’de fetal bradikardi saptanmas› sonucu tetkik amaçl› yat›r›ld›. Annenin
ekokardiyografi’sinde orta MY, hafif AY ve perikardial efüzyon saptand›. Laboratuvar incelemesinda ANA(+), ACA (+),
LE hücresi (+),ASMA (+), Anti DsDNA(-), Anti Ro/SS-A (+) olarak saptand› ve hastaya SLE tan›s› konuldu. 38. gebelik
haftas›nda sezeryan ile 3600gr. ve 6/8 apgar’l›, kalp tepe at›m› 50-60 /dak. aras›nda olan bir erkek bebek do¤urtuldu.
EKG’sinde AV tam blok saptand›, ekokardiyografi’ de konjenital kalp hastal›¤› bulgusu saptanmad›. Kal›c› pacemaker
tak›lmas› için ileri bir merkeze gönderildi. Postpartum 3. Günde bebe¤e pacemaker tak›ld›, tak›ld›ktan 3 saat sonra ex oldu.
Fetal bradikardi saptanan fetuslerin annelerinde Anti Ro / SS-A, ve Anti Ro / SS-B antikorlar› aranmal›, konjenital kalp
hastal›¤› ile birlikteli¤i yönünden fetal ekokardiyografi yap›lmal›d›r. 
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OMFALOSELI OLAN BIR FETUSTA ANTENATAL DANIfiMANLIK, ANTENATAL VE POSTNATAL
YAKLAfiIM: VAKA SUNUMU
A Baflgül, P Yörük, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um ABD.

Omfaloselin do¤umda prevelans› 1/4000’dir. Ço¤unlukla sporadiktir ancak baflta trizomi 13 ve 18 olmak üzere krozomal
anomaliler ikinci trimest›rda %30 oran›nda, neonatal dönemde de %15 oran›nda efllik edebilir. Omfalosel, barsak, karaci¤er
ve di¤er intraabdominal organlar›n intakt umbilikal korddan f›t›klaflmas› ile karakterizedir. Efllik eden anomalisi olmayan
olgularda prognozu f›t›klaflan organlar›n çeflidi ve defektin büyüklü¤ü belirler. Yirmisekiz yafl›nda, multipar, 37 haftal›k
gebe omfalosel flüphesiyle klini¤imize refere edildi. Ultrasonografi ile 3x3 cm boyutlar›nda omfalosel izlendi. Karyotipleme
normaldi. Elektif sezaryeni takiben omfalosel 3 aflamal› kapatma operasyonu ile kapat›ld›. fiu anda bebek 4 ayl›k ve sa¤l›kl›
durumdad›r. Efllik eden anomaliler ve krozomal bozukluklar nedeniyle omfaloselli bebeklerde sürvi sadece %79’dur. Do¤ru
antenatal ve perinatal bak›m›n sa¤lanabilmesi amac›yla antanatal tan›y› takiben konusunda uzmanlardan oluflan multidisi-
pliner bir kurul taraf›ndan aileye dan›flmanl›k verilmelidir. Dan›flmanl›k hizmeti, aileyi omfaloseli olan bir bebe¤e, çok
say›da operasyona ve uzun hospitalizasyona haz›rlamak aç›s›ndan oldukça önemlidir. 

alinbasgul@hotmail.com

064




